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Agenda:
Week 48

Donderdag

26 nov

Pietenbal
Schoen zetten op school groep 1-8: SCHOEN MEE!

Week 49

Maandag
Donderdag
Vrijdag

30 nov
03 dec
04 dec

Rapporten mee en inschrijven 10-minutengesprekken via MSI
14.30-15.00 Gr 5-8 Surprises in de klas zetten (in vuilniszak)
Sinterklaasfeest

Maandag

07 dec

Vrijdag

11 dec

Maandag
Donderdag
Vrijdag

14 dec
17 dec
18 dec

Week 50

Week 51

Spreekweek: 10-minutengesprekken groep 1-7 (groep 8 op verzoek)
Speelgoedochtend groep 1-8
Advent
GMR-vergadering
Foute Kersttruien-dag
Advent
Advent
Geen kerstdiner, dus alle kinderen gewoon naar school tot 14.30 uur
12.00 groep 1-8 VRIJ (start Kerstvakantie)
Kerstvakantie van zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in Nederland. En de sinterklaasactiviteiten op de Pieter de Jongschool zijn al in
volle gang. Er staan veel leuke activiteiten op de planning voor alle groepen.
Nog even de belangrijke data op een rijtje:
Donderdag 26 nov
Donderdag 26 nov
Donderdag 3 dec
Vrijdag 4 dec
Maandag 7 dec

Alle kinderen mogen hun schoen zetten, dus neem er een mee naar school.
Het Pietenbal voor groep 1/2.
Groep 5 t/m 8 moeten de surprises binnen in de klas zetten tussen 14.30 en
15.00 uur. Surprises graag verpakken in een vuilniszak.
Sinterklaasfeest
Speelgoedochtend/middag voor de groep 1 t/m 8.
De kinderen mogen iets meenemen, echter is dit wel op eigen risico.

Hopelijk wordt het weer een gezellig feest voor groot en klein.
De Sinterklaascommissie

Kopij (tot donderdag 20.00) en aanmelden digitale weekbrief: Petra Schaap (graag via Mijn Schoolinfo)
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EU-Schoolfruit
Van 9 november t/m 16 april krijgen de leerlingen op school weer drie porties groente en fruit per
leerling per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Na 20 weken kunnen uw kinderen
zelf groente en fruit meebrengen naar school.
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken ze
kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een
onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen!
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende
soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker
mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.

Gezonde voeding
Aansluitend op bovenstaand bericht willen we ook aandacht vragen voor het volgende.
We zien nog steeds dat kinderen naast hun boterhammen en fruit ook koekjes, snoepjes of andere
extra’s meekrijgen, die een stuk minder gezond zijn. Zeker nu de kruidnootjes weer in de schappen
liggen, zien we dat leerlingen van allerlei lekkers meekrijgen. We willen u met klem vragen deze te
bewaren voor thuis/ wanneer het kind uit school komt. Op school zien we graag dat leerlingen vooral
boterhammen en gezonde tussendoortjes eten. Samen moeten we het goede voorbeeld geven 

De nieuwsbrief verschijnt (in principe) om de week.
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